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  תקציר

ונדיר יוצא דופן פתוח ומך במגוון ביולוגי עשיר ותוואי נוף ייחודי וערכי הת בית גידול הינורכס הכורכר של ארסוף קדם 

מחבר בין שטחים פתוחים מנתניה בצפון ועד ה השטח מהווה חלק מהמסדרון האקולוגי החופי .הצפוף מרכזאזור הב

 הרצליה בדרום. 

פעילות כחלק מקידום ה ,הסקר נערך בעקבות פעילותם של תושבי המקום, קבוצת מתנדבים בשם "שומרי המצוק"

אשון נערך בשיתוף הקהילה לשימור מצוק הכורכר. הסקר הובל על ידי אנשי מקצוע והתבצע בשני שלבים, השלב הר

 .י אנשי מקצוע ו "שומרי המצוק"והשלב השני ע" המקומית

 ותבשדו"חוף השרון דרום" בשטח הגן הלאומי בבתי הגידול השונים על רכס הכורכר הצומח החי ואת מצאי  בחןהסקר 

 . 1026 ועד סתיו 1023לאורך עונות השנה החל מסתיו  ,מזרחית לגן הלאומיהמוברים בשמורת הנוף 

מגוון גדול של צומח,  גם בסקר נמצא בעושר רב של חרקים, זוחלים, עופות ויונקים. תומך על כך שהשטח עידהסקר מ

 ון )האתר הטבעי היחיד של מין זה(וירביניהם מינים בסכנת הכחדה ארצית ועולמית כמו אירוס הארגמן, חומעת האו

ציפור צב יבשה מצוי ושנונית שפלה. בשטח מקנן מין של  ,בנוסף נמצאו שני מיני זוחלים בסכנת הכחדה וגומא שרוני.

כמו כן, השטח מקיים  שרקרק מצוי וכמו כן נצפתה קיווית להקנית, מין בסכנת הכחדה עולמית. ,בסכנת הכחדה

  צבי ארץ ישראלי. ,ק בסכנת הכחדהיה קטנה של יוניאוכלוס

 דדים, נמצאו מספר רב של צמחים פולשים, כמו גם עופות פולשים ומיני עופות ויונקים מלווי אדםועהממצאים המ על אף

 .ומינים מתפרצים

 הכורכר עיקרית לפעילות היונקים והעופות ברכסההפרעה ה היוותההפרת השטח על ידי נסיעת כלי רכב  נראה כי

של  חומימוקדי צ )"קוליסים"( נראו ע"י כלי הרכב שנוצרוהחריצים בקרקע בשולי ש הסגור. "את מתחם תע ושהעדיפ

 החרקים.ומיני הצומח המקומי פולשים המקטינים את עושר ם מיני

 מתוכנניםובהמשך  כלי רכבהגן הלאומי לכניסת  בוצעה חסימת, הראשוני הסקרשל מלצות ההתמיכת הממצאים וב

 ושמירה על מינים בסכנת הכחדה. ל במוקדי המינים הפולשיםופיטוי הליכה שבילסימון 

השנה, מתבצעות פעילויות חינוך והסברה למגוון קהלים, ביניהם מוסדות חינוך, תושבים כל באופן תדיר, לאורך 

 ומשפחות מהמועצה וסביבתה ופעילויות הכשרה כגון השתלמויות מקצועיות למורי דרך ואנשי מקצוע.     

קינון בעזרת הקהילה בעונות המתאימות, בתחומים הבאים: בצע ניטור שוטף לבעתיד מומלץ לעדכון והשלמת הסקר, 

  .צבאים ויונקים ,זוחלים ,רסמיםמכ ,עופות, עטלפים
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 הקדמה .1

התוכנית הלך הכשרת "מהתגבשה באשר "שומרי המצוק"  קבוצת מתנדבים עקבות פעילותם שלב נערךסקר זה 

מועצה אזורית חוף השרון ת והובל תביוזמ ,1023אוקטובר -במהלך מרץ "בשטחים הפתוחים נהיגות סביבתיתלמ

ושחיקתו ע"י מצוק הכורכר הרס קבוצה זו שמה לה למטרה לפעול להפסקת . הסביבה בשרון היחידה האזורית לאיכותו

    אזור. המטיילי תושבי והבטחת שלום ורכבי שטח 

  ת הסקרומטר

, של ארסוף קדם מצוק הכורכרמרחב של גן לאומי "חוף השרון דרום", שמורת הנוף וערכי הטבע הייחודים  מיפוי .א

  .להוציא את שטח היישוב "ארסוף קדם"

רמה המקומית, אזורית בתכנון וניהול מרחב זה ע"י גורמים כבסיס ל -והנוף ערכי הטבע  המלצות לשימורגיבוש  .ב

 .הגובל עם מרחב זה וב ארסוף קדם, כולל המלצות להסדרת היישארציתו

  גבולות הסקר

  ושפיים ארסוף יםבין היישוב פתוחהשטח ה -צפון  

  מתחם תע"שוגן לאומי אפולוניה  שכונת נוף ים של הרצליה, -דרום  

  ממזרח (1)כביש מס'  החוף כביש -מזרח  

  הים התיכון  -מערב 

המוברים החקלאיים וזור השדות ובא "חוף השרון דרום" י המאושרלאומהגן בתוך גבולות שטח ה התבצעוכל הסקרים 

 (.6, עמ' 2' מפה רנוף )הבשמורת 

  קישוריות ורצף שטחים פתוחים

)ר' רצף השטחים הפתוחים לפי מפת  .(7, עמ' 1שטח הסקר נמצא על תוואי המסדרון האקולוגי החופי הארצי )ר' מפה 

ושמורת הנוף מזרחית לו, הנם חלק ממסדרון אקולוגי  "ון דרוםחוף השר"גן הלאומי שטח הכי , נראה (8, עמ' 3מפה 

עם שמורת הנוף המזרחית  ""חוף השרון צפוןאפולוניה בדרום, דרך שטח הסקר ועד גן לאומי גן לאומי הנמתח מ חופי

)כביש החוף  כביש ע"י ממזרחועיר נתניה מצפון ע"י ה, מדרום ע"י העיר הרצליההמסדרון האקולוגי נקטע . לו, מצפון

 . (1 מס'

 שנסקרו בתי הגידול

 רכס כורכר ם, חולות חצי יציבים,ולות מיוצבי: חבתי גידולמספר ממזרח למערב ניתן למצוא של שטח הסקר בחתך 

הייחודי והחשוב מכל  מגוון צומח המהווה בסיס למגוון רחב של בעלי חיים. יםמאפשר בתי הגידול הרבים וחוף חולי.

דרום בבעזה ו באזורים מצומצמים מעטל -לישראל  וייחודיתמקומית  התופע נוה כורכרורכר. הבתי הגידול הוא רכס הכ

בישראל בכלל ובשטח  ,רכס הכורכר כבית גידול. עם זאת, םיאנדמיצומח וחי מיני ומאופיין במספר גדול של  - לבנון

 . בנייה ופיתוחל שנתון לאיום מתמיד כיוון שסובל מהרס וקיטוע ונמצא בסכנת הכחדה הסקר בפרט, 

 שנסקרו (טקסוניםקבוצות חי וצומח )

  ושמורת הנוף הגן הלאומי ישטחבנערך  - צומחסקר  

  נוףהבשמורת ובגן הלאומי  בתחנות מדגמיות נערך -סקר חרקים 

 חתכי דיגום בשטח בשלושה רךנע - סקר זוחלים  

  (כולל שטחי תע"ש) ומיגן הלאבאזור נרחב יותר משטח ה נערכו תצפיות בציפורים -סקר עופות 

 מארסוף עד וינגייט עקבות יונקים וסקר בגן הלאומינערך   - סקר יונקים 
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 נוףהושמורת  "חוף השרון דרום"מפת גבולות הגן הלאומי המאושר : 2מפה 

 

 שמורת נוף 
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 ישראל החופי של: ארסוף קדם במכלול המסדרון האקולוגי 1מפה 
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 : מפת רצף שטחים פתוחים3מפה 
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 סקר צומח

 

 שיטות 1.1

על מנת לקבל מצאי מרב לבל ובר שמש, ייעוץ בוטני מימי רון.  על ידי הסוקרים 1026 -ו  1024 בשניםהסקר נערך 

 שלושהב( 2פח )למפת הפוליגונים ראה נס יםמדגמי פוליגונים 8 -ברשימות צומח מפורטות  1024מפורט ביותר נערכו ב 

תצורות צומח ומינים  -טיפוסי צומח של מיפוי  נערך 1026ב (. 28.04, 12.03, 12.01שונים לאורך האביב ) מועדים

וכמו כן מופו ריכוזי פריחה משמעותיים, ריכוזי מינים פולשים, ריכוזי עצים וריכוזי  גן הלאומילכלל השטח של ה -שליטים 

 צמחים בסכנת הכחדה.

שיטות הסקר אינן אחידות לקבוצות החי  .על ידי מומחים בשיתוף תושבים ולאורך זמן ממושך )כשנתיים(הסקר התבצע 

 והצומח השונים וכמו כן גבולות השטח הנסקר השתנו מעט מסקר לסקר.

 

 צאותתו 1.1

ת מינים בסכנ 1מינים פולשים,  9(, מתוכם 2תרשים  אה)ר מיני צומח 111סה"כ נרשמו בשטח הנסקר  1024באביב 

 אנדמים לישראל. -מינים אנדמים ותת 22ס הארגמן( ועוד יהכחדה )חומעת האווירון ואיר

 

 1024ח בחלוקה לצורות חיים, אביב : מספר מיני צומ2תרשים 

 

עורף רכס ב יציבים-חולות חציאזור השדות המוברים, ב חולות מיוצבים :שלושה בתי גידול עיקרייםל חולקהשטח כולו 

עורף רכס הכורכר חלקו הצפוני של . עושר המינים הגבוה ביותר נרשם ביחידת דיגום בהחופירכר הכומצוק והכורכר 

עורף רכס ביחידת דיגום בחלקו הדרומי של מינים. עושר המינים הנמוך ביותר נרשם  46עם  יציבים וכורכר(-)חולות חצי

טיונית  - ה השתלטות של שני מינים פולשים(. ביחידה זו נצפת1מינים )ר' תרשים  6עם  יציבים(-)חולות חציהכורכר 

 החולות וצלקנית נאכלת. 

 (.3תרשים  לא נצפו הבדלים משמעותיים במספר המינים בכל אחד משלושת בתי הגידול שאופיינו )ר'
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 1024 ,המאופיינים לפי בית הגידול: מספר מיני צומח בחלוקה לפוליגונים 1 תרשים

 

 

 1024קה לבתי הגידול, י צומח בחלו: מספר מינ3 תרשים

 

בעורף  3בשדות המוברים,  3(, מתוכם 4מס' טיפוסי צומח שונים )ר' מפה  22-ל מישטח הגן הלאוחולק  1026 אביבב

 (.1024-מצא בשטח הסגור של תע"ש )שלא נסקר בוסף נטיפוס נהרכס והמצוק ו ובק 4רכס הכורכר, 

מינים  3(, מתוכם 1בשטח הסקר; לרשימה המלאה ר' נספח מינים  232מינים )סה"כ  7נוספו לרשימות הצומח עוד 

מינים בסכנת הכחדה בשטח  6מינים בסכנת הכחדה )סה"כ  4 -מינים פולשים בשטח הסקר( ו 21פולשים )סה"כ 
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 1026 סקר הצומחשטח : חלוקת 4מפה 
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 בתי הגידולהצומח לפי אפיון  1.2

שולט צומח חד שנתי עם עושר )רובם בשמורת הנוף(  פוליגוניםק מהבחל .בצומח עשבונינים פיימתא - שדות מוברים

איריס גדל גם  בשדותשנתיים )דגנים כמו חילף החולות(. -ישנו שלטון של עשבונים רב פוליגוניםבחלק מה .מינים רב

ית גדולה משמעות. מסת הצמחייה בבית גידול זה שהועתק לשטח זה מין בסכנת הכחדה (2 מס' )ר' תמונה הארגמן

 ומהווה מקור מזון לאוכלי עשב. מרכס הכורכר עצמו

בתצורת צומח של בתה פתוחה או בצפיפות בינונית, עם  ניםמאופיי - כרבעורף רכס הכור יםנמצאהחולות חצי יציבים 

זרעית, שמשון -מתנן שעיר, ובני שיח כמו לענה חד שרביטן ריסני, ם המדבר, קידה שעירה, אטד החוף,שיחים כמו רות

באביב ישנם ריכוזי פריחה מרשימים של מרווה צמירה, רותם המדבר, שמשון סגלגל, לוטוס  לגל, סירה קוצנית.סג

מינים בסכנת  3 נמצאו בסקרבבית גידול  .(4 מס' ר' מפה) שנתיים כמו מרסיה יפהיפיה-מכסיף, חבצלת החוף וגם חד

 אל,הם מינים אנדמים לישר גומא שרוני וחוחן קרדני. (1 מס' )ר' תמונה חוחן קרדני, חרצית דביקה וגומא שרוני - הכחדה

 הגדלים רק בבתי גידול חוליים.

לחגורת הרסס. שיחים קטנים של קורנית מקורקפת, ואף רתמים  מותאםמאופיינים בצומח ה - כורכר והמצוקהרכס 

בחלק הצפוני של השמורה,  י.נמוכים מאוד. על המצוק עצמו גדלים בכיסי קרקע חבצלת החוף, קריטמון ימי וגלדן סמרנ

)ר'  חומעת האווירון -היחידה בארץ ובעולם של מין בסכנת הכחדה בשביל היורד אל החוף, גדלה האוכלוסייה הטבעית

יה זו ומבוצעות השבות בזריעה במרבית י. מאז שנות התשעים, מגודלים פרטים מזרעים שמקורם באוכלוס(3 מס' תמונה

  לאורך הכורכרים של מישור החוף. םשל רשות הטבע והגני השמורות

השטח הפרה של השטח( ותלוליות מלאכותיות. עקב השטח מאופיין על ידי כורכר משוטח ומהודק ) - מתחם תע"ש

לא נערך  ולות, שיחי לנטנה שתולים ועוד.טיונית החכגון ובמינים פולשים מאופיין בשיחים קטנים נמוכים במיוחד  המופר

 .(4 מס' )ר' תמונה מסקנות לגבי עושר המינים בשטח זהלא ניתן להסיק  תרשים צומח בשטח ולכן

 

 סקר צומח מסקנות 1.1

  והן בשדות המוברים )חולות מיוצבים(.  (רכס הכורכר)עושר מינים גבוה נמצא הן בשטח הטבעי 

  ני להשתלטות של מישמביא  נסיעת כלי רכבהפרת השטח על ידי הגורם העיקרי המשפיע על עושר המינים הוא

יוצרים מרבדים צפופים ומקטינים את עושר  , אשרטיונית החולות, צלקנית נאכלת וחמציץ נטוי כגון צומח פולשים

המינים האחרים בשטח. ניתן לראות את ההשפעה של נסיעת כלי הרכב על עושר המינים בעיקר בחלק הדרומי 

 של המצוק, צפונית למתחם תע"ש.

 מגוון חרקים ואוכלי עשב.התבססות של מאפשר דבר החי השדות של חד שנתיים נמצא בשט מגוון גדול 

  ואיריס  חוחן קרדני, חרצית דביקה, גומא שרוני וירון,חומעת האו -צמחים בסכנת הכחדה  מיניבסקר נמצאו מספר

בחלקו הצפוני של המצוק השתלטות מינים פולשים, למשל  במקומות מסוימים מינים אלו מאוימים ע"י. הארגמן

חומעת האווירון גדלה בסמוך לשביל הולכי  ת.ן ישנה השתלטות של צלקנית נאכלגדלה חומעת האווירובו באזור 

 .מהפרעות אנושיות מושפעויתכן שהשתלטות הצמח הפולש בסביבתה  רגל המוביל מן המצוק אל החוף החולי

 

 המלצות סקר צומח 1.2

  הפולשים על מנת לשמור על צמחי המצוק לאחר סגירת השטח לכניסת כלי רכב, חשוב לטפל בריכוזי המינים

 ולאפשר הגדלת עושר המינים.

 קוליסים שנותרו.אזורי השיקום בעזרת צומח טבעי בבילים להולכי רגל והגדרת והקטנת מספר הש 
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 1025, חוף השרון דרוםבגן הלאומי : אתרים בוטניים 5מפה 

 



14 

 

  

 ה מועתקת(ית ארסוף קדם )אוכלוסי: אירוס הארגמן, צמח בסכנת הכחדה, גדל בשדו2 תמונות

   

 

 . מימין לשמאל: חוחן קרדני, חרצית דביקה וגומא שרונידה ברכס הכורכר בארסוף קדם: צמחים בסכנת הכח1 ותתמונ

 

 

 

 

 

רכס  הטבעית היחידה בארץ ובעולם נמצאת בה יצמח בסכנת הכחדה שהאוכלוסי - : חומעת האווירון3 ותתמונ

 . בתמונה בפירותקדם ארסוףהכורכר ב
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ות חצי מיוצבים )עורף רכס הכורכר(, רכס הכורכר.  וברים, חולמימין לשמאל: שדות מ : בתי הגידול ברכס הכורכר.4 ותתמונ

 מימין לשמאל: המצוק, מתחם תע"ש -למטה 
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 סקר חרקים .2

 שיטות 2.1

יווי סוקרים ( על ידי זוהר ינאי והדס מרשל, בל4.4, 22.4) 1024רך פעמיים במהלך חודש אפריל סקר החרקים נע

טבלה אה ר) קמדוי תחנות, עבור תחנת דיגום אחת חסר מיקום 9מהקהילה. הדיגום נערך בשעות הבוקר. סה"כ נדגמו 

בכל תחנה נאספו חרקים מהאוויר )על ידי רשת חרקים(, מהקרקע, ממחילות, מתחת לאבנים ועל גבי (. 6מפה ו 2

 הצומח.

שלא ניתן להגיע לרשימת מינים מלאה מבלי איסוף של החומר למעבדה  כיווןקים צולמו, תועדו ונאספו להגדרה. החר

דרושים לעתים מומחיות וכלים שלא היו זמינים בסקר זה, החרקים מכיוון שלהגדרת חרקים ו חיםוניתוח על ידי מומ

 . "טקסונים"על סמך כינוי מורפולוגי ולא בשם מדעי ולכן יקראו בדוח הנוכחי לעתים הוגדרו 

שפע יחסי, גודל אוכלוסיות או הרכב החברה של החרקים, שכן הסקר לא נערך  סיק מתוצאות הסקר עללא ניתן לה

 בצורה סטנדרטית אלא בשיתוף ציבור. עקב כך, פרק הזמן ומאמץ הדיגום בכל אתר היה שונה.

מספר 

 X Y תחנה

1 32.2076 34.81859 

2 32.20836 34.81593 

3 32.20837 34.81402 

4 32.20916 34.82492 

5 32.20646 34.81158 

6 32.20434 34.81591 

 מיקום מדויק חסר מיקום מדויק חסר 7

8 32.20608 34.81305 

9 32.20658 34.81211 
 

 1024קים בסקר ארסוף קדם, : נקודות ציון בהם נדגמו החר2 מס' טבלה
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, תחנות בשדות מחוץ לגבולות הגן הלאומי 266תחנות ) בחלוקה לבתי גידול 1024: תחנות דיגום חרקים בסקר ארסוף 6 מפה

 (רכס הכורכרעל  46569בעורף רכס הכורכר, תחנות  368בשטח השדות המוברים, תחנות  *761
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 תוצאות 2.1

אה ; לרשימה המלאה ר4תרשים  אה)ר סדרות שונות 20-טקסונים שונים של חרקים השייכים ל 83סה"כ נצפו בסקר 

 31עורף רכס הכורכר בחלקו הצפוני, עם בחלקו הצפוני של  3תחנה . עושר הטקסונים הגבוה ביותר נרשם ב(3ח פסנ

טקסונים. עושר הטקסונים הנמוך ביותר נרשם ביחידת דיגום שגם היא בעורף רכס הכורכר אך בחלקו הדרומי )תחנה 

 ה.טקסונים בכל תחנ 22(, עם 4(, וביחידת דיגום על רכס הכורכר )תחנה 8

 

 , בחלוקה לתחנות דיגום ולסדרות1024תפלגות החרקים שנמצאו בסקר ארסוף : ה4 מס' תרשים

 

 אפיון חרקים לפי בתי הגידול 2.2

שלהם  כתוצאה מהמורכבות המבנית מיני חרקים מגוון מבחינת ביותר העשיר הגידול ביתהשדות המוברים הם  .א

-חדצומח הה מגוון. כאחד ומעופפים קרקע חרקי בידי נשלטהשטח . (5)ר' תרשים  מגוון נישות וצמחייההמספקת 

 .עשים של גבוה עושר נמצא בנוסף וזבובים. דבורים, יום פרפרי המזמן צוף שפע מספק שנתי

 .פריחה מוקדי בכל נפוצות ולכן מאבקה הניזונות צמחים חובבות חיפושיות הןשנמצאו  החיפושיות מרבית

שלמה  כגמלי דגניים חובבי מצאנו שם. דגניים שפע עם מעט נמוך הצומח ( מגוון167המערביים )תחנות  באזור

 החולותל התייצבות ש מגמה באזור זה יש .כנימה שלאחד מין  נמצא בנוסף. שלא נצפו בתחנות אחרות בסקר

 רחממז יותר הנפוצות שחרוריות כחיפושיות מסוימים למינים" מעבר תחנת" מעין ולכן זוהי הומוגנית יותר צמחייהו

 .הדגני באזור נפוצות ופחות וממערב

 בשטח ביותר העשירות הקבוצות ידי על נשלט פזור. האזור צומח עם פתוחים שטחיםב עורף רכס הכורכר מאופיין .ב

. ותיקן קרקע חגבי, זבובים, שחרוריות :פתוחה קרקע חובבי עושר לראות ניתן .וזבובאים דבוראים, חיפושיות :כולו

 חיפושיות נמצאו לא (8הדרומית ) בתחנה אך, פרחים חובבות חיפושיות גם לראות ניתן( 3בתחנה הצפונית יותר )

 ייצוג עם יחסית נמוך מיני החרקים עושר שבה כתחנה נמצאה ואכן בצומח עשירה פחותהדרומית  תחנהה .כלל

 .קרקע שוכני ונמלים לחגבים

 את להסביר ניתן(. 5)ר' תרשים  בחרקים ותרבי העניות התחנות אלו, כתמית חוף צמחיית ובו פתוח כורכר שטח .ג

 בהם, פשפשים מגוון בתחנה נמצאו .החזקות הרוחות בשל והן הצמחייה מיעוט בשל הן המינים בעושר הירידה

 .באזור הרוחות למרות בר ודבורי יום פרפרי לרכס סמוך נמצאו מפתיע באופן .וצמחוניים טורפים
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 חרקים חברות תיאור כללי בית גידול תחנה מספר

2  66 

)מחוץ לגבולות 

 הסקר(

 יםמובר שדות

שדות לא מעובדים, אדמה 

 חולית. 

שנתיים. -צמחייה צפופה של חד

חרצית, חרדל )בעיקר פרג, 

 ומקור החסידה(

האזור נשלט על ידי חיפושיות, 

 זבובאים ופרפרים. 

היא העשירה ביותר  6חנה ת

 בפרפרים

 שדות מוברים 67 1

שעבר שטח  ,אדמה כהה יותר

שלטון עשבוניים  יותר הפרעות.

 שנתיים )בעיקר דגניים(.-רב

אזור עשיר במינים עם הרכב חברה 

קיימים , אם כי 662דומה לתחנות 

 מינים שנמצאו רק באזור זה

3  68 
עורף רכס 

 הכורכר

יוצבות וכורכר, בהם דיונות חול מ

 צמחייה כתמית

אזור עשיר בחיפושיות, חגבים 

 וזבובים.

מח משתקף בעושר מיעוט הצו

 הפרפרים הנמוך

 רכס הכורכר 69  65 4
כורכר, צמחיית חוף נמוכה 

 וכתמית

ט חרקים ביחס לבתי הגידול מיעו

 האחרים

 

 בחלוקה לבתי גידול 1024רסוף קדם חברות החרקים שנמצאו בסקר א : סיכום1 מס' טבלה

 

 

 

 

תחנות, מלבד  1עבור כל בית גידול נדגמו . ה לבתי גידולבחלוק 1024קר ארסוף תפלגות החרקים שנמצאו בס: ה5 מס' תרשים
 נורמלו בהתאם. חנות ולכן הנתוניםת 3בו נדגמו הכורכר  רכס
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 מסקנות סקר חרקים 2.1

בין השאר  איכותי ועשיר התומך במגוון חרקים,שטח זהו . ביותר גבוההחרקים הנצפה מגוון  בשדות המוברים .א

מבתה עשבונית צפופה, לבתה דלילה ועד לרכס  - ינויים תכופים באופי השטחכתוצאה מהגרדיאנט הצפוף היוצר ש

 כורכר עם צמחיית חוף טיפוסית.

גם בשל משטר הרוחות ייתכן יותר ככל שמתקדמים מזרחה וזאת בעיקר בשל עושר הצומח אך עושר החרקים גבוה  .ב

 ים.ככל שמתרחקים מה הנחלשות

ההבדלים לא קשורים  בחיפושיות וזבובאים. ככל הנראהול יותר ובפרט נמצא עושר מינים גדשל הרכס הצפוני  בחלק .ג

 להבדל בין תאריכי הדיגום )שכן מזג האוויר היה דומה מאוד(.

בכל חלקות הסקר מגוון יפה של דבורי בר המספקות שירותי האבקה לצמחיית הבר, וכנראה סיפקו בעבר  נמצא .ד

 מוברים.גם שירותי האבקה לשדות באזור שכיום הינם שדות 

נמצאו בשטח טורפים המספקים הדברה ביולוגית כגון מושית, גמלי שלמה, ארינמל, פשפשים טורפים ועכבישים  .ה

 שונים שנמצאו בשטח.

פעילות הטרקטורונים משפיעה על עושר מיני החרקים בשטח. נסיעה בשטח חורצת את הקרקע, יוצרת קיטוע  .ו

ה באופן קריטי בצמחיה ולכן כל פגיעה בצומח המקומי פוגעת ומונעת מרצף צמחיה להיווצר. חברת החרקים תלוי

 נואשות במגוון החרקים בשטח.

 לא נמצאו כלל שפיריות ושפריריות למרות שידועים כקיימים בשטח .ז

 לא נמצאו מינים בסכנת הכחדה או נדירים בשטח, בעיקר משום שלא ידוע בארץ רבות על מיני חרקים בסכנה. .ח

שטח. ידוע על חרקים פולשים בארץ אך מרבית החרקים הפולשים המוכרים בארץ לא נמצאו חרקים פולשים ב .ט

 תה מאפשר לזהותיכי הגדרה מפורטת יותר ברמת המין, הייתכן ינפוצים באזורים חקלאיים וסמוך לאזורי מגורים. 

 .כיום מינים פולשים שאינם מוכרים

 

 המלצות סקר חרקים 2.2
 

רקים בשטח, מומלץ לאפשר לשטח להמשיך להתקיים ללא הפרעות. כל ל מנת לשמור על המגוון הגבוה של חע

הפרה של השטח, לרבות כיסוח, ריסוס או בנייה יפגע בהכרח במגוון הגבוה הנתמך על ידי המערכת האקולוגית 

 בכללותה. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 1024ארסוף קדם  וקרים בזמן דיגום תחנת חרקים, סקר: הס6תמונה 

 רפרים )מימין( ודבורי בר )משמאל(, ביניהם מגוון פ1024ארסוף קדם  : מגוון גדול של טקסונים נמצאו בסקר5ות תמונ
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 סקר זוחלים .1

 שיטות 1.1

ארבל לוי וד"ר בועז שחם. הסקר התמקד בשוליים ידי  , על26.22.23 - ו 22.22.23זוחלים נערך בתאריכים סקר ה

הדרומיים של הגן הלאומי, בשטחים החקלאיים, בשדות המעזבה של ארסוף קדם ובשוליים של השטחים הנטושים של 

 .צמו. בחלק הצפוני נעשה סקר לילי ללא תצפיותמתחם תע"ש. לא נסקר רכס הכורכר והמצוק ע

-תצפית רכובה בבעלייים פעילים, עקבות, נשלים וגללים, הפיכת אבנים וחפצים, הסקר כלל חיפוש רגלי אחר בעלי ח

 (.26.22.23סקר לילי בעזרת פנסים )התבצע בתאריך בעת הדילוג מאתר לאתר ו חיים

, תוך ציון שעת התצפית, מין, זוויג, הערות התנהגותיות GPSכל הממצאים נרשמו כולל נקודות ציון לפי מכשיר 

 ומורפולוגיות.

כפי שנעשה בסקר זוחלים בגן לאומי חוף השרון שנערך  5במידה רבה לחתך מס'  תואמים בסקר זה הדיגומים שנעשו

 .שחם ועזב על ידי 1008באפריל  27626בימים: 

  

 תוצאות 1.1

 מיני נחשים 6-מיני לטאות ו 4מיני זוחלים. מתוכם מין אחד של צב,  22-תצפיות במהלך ימי הסקר ב 27סה"כ נצפו 

 (.3)ר' טבלה 

 

 

 X Y כמות שם לטיני שם המין בעברית משפחה

 צבים
 Testudo graeca 2 182564 679154 יבשה מצוי-צב

 Testudo graeca   182733 678987 יבשה מצוי-צב

 לטאות

 Laudakia stellio stellio 1 182885 679183 חרדון מצוי צפוני

 Acanthodactylus schreiberi 4 182607 679153 שנונית שפלה

 Acanthodactylus schreiberi   182814 679053 שנונית שפלה

 Acanthodactylus schreiberi   183025 679338 שנונית שפלה

 Chalcides ocellatus 2 182607 679153 נחושית עינונית

 Chalcides ocellatus   182694 679090 נחושית עינונית

 ישימונית מצויה
Stenodactylus 

sthenodactylus 
1 

182543 679108 

 נחשים

 Coluber jugularis 1 182694 679090 זעמן שחור

 Coluber rubriceps 1 182607 679153 זעמן זיתני

 Coluber nummifer 1 182607 679153 זעמן מטבעות

 Malpolon monspessulanus 1 182733 678987 תלום קשקשים מצוי

 Psammophis schokari 1 182543 679108 מובהק קו-ארבע

 Vipera palaestinae 2 182814 679053 צפע מצוי

 Vipera palaestinae   182567 679031 צפע מצוי

 

 , כולל נ.צ.1023: רשימת מיני הזוחלים שנצפו בסקר ארסוף קדם 3 מס' טבלה
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 Species 1112 1112 שם המין 

 Testudo graeca 2 1 צוייבשה מ-צב צבים

 Laudakia stellio stellio 1 0 חרדון מצוי צפוני 

 Acanthodactylus schreiberi 4 12 שנונית שפלה 

 Chalcides ocellatus 2 1 נחושית עינונית 

 Sphenops sepsoides 0 1 נחושית חולות לטאות

 Hemidactylus turcicus 0 1 שממית בתים 

 Stenodactylus sthenodactylus 1 0 ישימונית מצויה 

 Chamaeleo chamaeleon recticrista 0 1 זיקית ים תיכונית 

 Coluber jugularis 1 1 זעמן שחור 

 Coluber rubriceps 1 0 זעמן זיתני 

 Coluber nummifer 1 0 זעמן מטבעות 

 Telescopus fallax 0 1 חתול חברבר-עין 

 Malpolon monspessulanus 1 0 מצוי תלום קשקשים נחשים

 Psammophis schokari 1 1 קו מובהק-ארבע 

 Vipera palaestinae 2 1 צפע מצוי 

 

 Species richness 11 10 עושר מינים

 TOTAL observations 17 21 * סה"כ תצפיות

 01 111 זמן חיפוש )הערכה, בדקות( 

 

 על ידי בועז שחם 1008בסקר שנערך ב 5בהשוואה לתצפיות מתוך חתך מס'  3102תצפיות הסקר ארסוף קדם ב  :4 מס' טבלה

 

 

מינים  3, מתוכם (6)ר' מפה  תצפיות רבות נרשמו מחוץ לגבולות הסקר, בשדות, שם נמצאו מחצית המינים בסקר

 )תלום קשקשים, חרדון מצוי צפוני, זעמן שחור(. קדם שלא היו ידועים קודם לכן מארסוף

 

מינים שלא היו ידועים קודם לכן מארסוף )זעמן זיתני וישימונית מצוייה(, ומין מאפיין שני כורכר נמצאו  בעורף רכס ה

 .(6)ר' תמונה  קו מובהק-ארבע -של חולות שלא נמצא בשדות

 

צב יבשה ושנונית שפלה שהינה מין נפוץ יחסית בבית גידול זה, אך לא ניתן  - מינים בסכנת הכחדה שנינצפו גם 

 (.7; ר' תמונה לקרקעות חוליות בחופי ישראל ולבנון נדמיאמין אותה בבתי גידול אחרים ) למצוא

 

 

 

 

 

 

 

  

 )צולם בחולות חולון( נחש אופייני לחולות -קו מובהק-: מימין: חרדון מצוי צפוני על ערימת פסולת, משמאל: ארבע7תמונות 
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 , בחלוקה לבתי גידול1023סוף קדם : תצפיות זוחלים כפי שנרשמו בסקר אר7מפה   
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 מסקנות סקר זוחלים 1.2

מצומצם )ת של גודל שטח מגבלונים מבחינת מצאי הזוחלים, למרות לאומי וסביבתו נמצאו עשירים ומגווהגן ה .א

 השפעות והפרעות האדם. , (יתיחס

 כנראה, יותר גדול היה הדיגום שמאמץ למרות, 1008-ב שנערך לסקר יחסי באופן נמוך היה בסקר התצפיות מספר .ב

 שנמצאו הזוחלים מיני עושר זאת עם יחד. בפעילותם ממעטים כבר הזוחלים בה לתקופה שנקבע הסקר תאריך בשל

 .גבוה היה

כוונה מוצהרת למצוא הייתה בזוחלים ולא  התמקד הסקר ם במהלך הסקר. אמנםחיים בוגרי-מצאו כלל דונלא  .ג

( בעת שהופכים Bufo viridisחיים, אך חשוב לציין שבדרך כלל יש תצפיות )בודדות( בבוגרי קרפדה ירוקה )-דו

אבנים וחפצים אחרים בחיפוש אחר זוחלים, הפעם לא הייתה אף תצפית כזאת. גם בסקר הקודם באזור זה 

 חיים. -יתכן שמסתמנת כאן מגמה בעייתית מבחינת מצב הדו ,חיים-לא נמצאו דו 1008-ב

לוצקי, בספר האדום של ישראל )דולב ופרב מינים בסכנת הכחדה,בסקר נמצאו מינים אחדים המוגדרים כ .ד

(, והלטאה שנונית VU(, המוגדר כמין ש"עתידו בסכנה" )Testudo graeca(: המין צב יבשה מצוי )1001

שנונית השפלה איננה  .CR)( המוגדרת "בסכנת הכחדה חמורה" )Acanthodactylus schreiberiפלה )ש

נדירה כלל באתר זה או באתרים נוספים לאורך מישור החוף, אך מאחר שהיא אנדמית לקרקעות חוליות לאורך 

-מיני דו 5שימה. עוד חופי ישראל ודרום לבנון ובתי הגידול הללו בסכנה להיעלם, היא זכתה למעמד רגיש בר

 .(4)ר' נספח  נכללים בספר האדוםמיני זוחלים מתוך רשימת המינים הפוטנציאליים לאזור  5 חיים ו

 

 

 המלצות סקר זוחלים 1.1

מינים  עוד בשטח צפויים להימצא ,מצאי המינים לשטח זה בחמישה מינים נוספים. עם זאת גדלבסקר הנוכחי  .א

 סקרים ערוךל מומלץ (.4ר' נספח  נוסף בעונה המתאימה )לרשימה המלאהויתכן שימצאו בסקר  נמצאורבים 

 הגשמים לפיזור העיתויאת  להתאים רצוי .(אפריל-מרץ) המוקדם באביב מצאי תיק ולהשלמת לניטור נוספים

 ה.שנ אותה של

" אימוץ" של מהפרויקט כחלק, מצוי יבשה-צב אוכלוסיית על תצפיות לערוך הספר יתב תלמידי את לרתום מומלץ .ב

 .בשביה ולגדל לאסוף והאיסור הזוחלים על השמירה לחשיבות המודעות ולהגברת השטח

 רצוי בסוף החורף. )ראשנים ובוגרים(, חיים-מומלץ לבצע סקרי ניטור דו .ג

 לטפל, השטח אימוץ של המבורך הפרויקט במסגרת, הסמוכים היישובים ותושבי ילדי את לרתום מומלץ .ד

 .ים פולשים ונזקי נסיעה ברכבי שטחמינ כגון בשטח במפגעים

 

 

 

 

 

 

 קיסריה(לה בהזדווגות )צולמו בפ(, משמאל: שנוניות ש1023: מימין: צב יבשה )צולם בסקר ארסוף 8 ותתמונ
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 סקר עופות .2

 

 שיטות 2.1

 

 ,סקרה במסגרת וסרלאוף. ויוחאי חן שדה כץ הדס בהנחיית וסביבה א.ד.ם הספר בית תלמידי ידי על בוצע העופות סקר

 שרכא השבוע, בסוף בשבועיים, פעם נסקר השטח .1024 אפריל סוף ועד 1023 ספטמברמ תצפיות 17 ה"כס בוצעו

 באזור. הנדידה גלי את להבין במטרה שבוע כל השטח נסקר הנדידה בעונות

 דגמו אותם דיגום, קטעי אקראית בצורה נקבעו אזור בכל השטח. לתוואי ובהתאם הגידול בתי לפי לאזורים חולק השטח

 .GPS בעזרת ותועדו סומנו הדיגום קטעי השטח. ותוואי לאופי בהתאם ברכב, או ברגל הסוקרים

 לשלוש. שעתיים בין ונמשך הזריחה, משעת החל הבוקר, בשעות נערך קרהס

 לצורך ציפורים במגדירי ,Swarovski מתוצרת וטלסקופ מקצועיות שדה במשקפות הסוקרים השתמשו הסקר במהלך

 ים,ייעודי טפסים גבי על בשדה נרשמו הנתונים ציפורים. קולות לזיהוי ,Canto Xeno ובאתר שנצפו הציפורים זיהוי

 .Excel בתוכנת ונותחו עובדו ובהמשך

 

 הסקר זוריא 2.1

 :(8 מפה )ר' שונים אזורים לשבעה חולק הנסקר השטח ,הלאומי הגן מגבולות יותר נרחב שטח כלל העופות סקר

 ״הגלריה הפסלים מגן חלק נטושים, שדות בתוכו כולל השטח - קדם לארסוף מצפון מערב-מזרח ציר א': אזור .2

 ברכב. נסקר השטח לים. המצוק עד השרון, חוף לאומי מגן קוחל הירוקה״,

 אינטנסיבית פעילות עקב בלבד, פעמים כמה ברגל, נסקר השטח - תעש למתחם ארסוף שבין המצוק שפת ב': אזור .1

 קבוע. באופן נסרק לא ולכן בציפורים דל זה שטח ועוד. מטיילים כלבים, סוסים, מכוניות, ג'יפים, טרקטורונים, של

 המצוק. על ההליכה בעת נסקר זה שטח - ים נוף תעש למתחם ארסוף שבין הים חוף ג': ראזו .3

 שדות בתוכו כולל זה שטח - ים נוף תעש מתחם של הצפוני החלק ועד קדם לארסוף מדרום מערב-מזרח ציר ד': אזור .4

 ברכב. נסקר השטח השרון. חוף לאומי גן מגבעות וחלק בור, שטחי נטושים,

 נטושים, שדות שיטים, חורשת ישנה הכביש לאורך - ים נוף תעש למתחם החוף מכביש הישן הכניסה כביש ה': אזור .5

 ברכב. נסקר השטח אופנועים. ומסלול

 בתוך השרון. חוף  לאומי גן ועד אפולוניה לאומי מגן המצוק לאורך משתרע תעש מתחם - ים נוף תעש מתחם ו': אזור .6

 טבעית לצמחייה בנוסף הנטוש, במתחם שנשארו נוי צמחי של פוףצ וסבך עשירה צמחייה קיימת תעש מתחם

 ברגל. נסקר השטח מקומית.

 - ים נוף לשכונת ומצפון עצמו(, למתחם )מחוץ החוף וכביש ים נוף תעש מתחם של הדרומי חלקו שבין השטח ז': אזור .7

 ברכב. נסקר השטח נטושים. ושדות בור שטחי בתוכו כולל השטח
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 1023-1024: חלוקה לאזורים, סקר עופות בארסוף קדם, 8מפה      
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 תוצאות 2.2

 אההמל לרשימה) שונים מינים 91-מ ציפורים 6854 נצפו ,אפריל חודש ועד ספטמבר מחודש הסקר, תקופת במהלך

 תרשים )ר' תע"ש מתחם את הכולל הדרומי בחלק עיקריים זוריםא בשני נצפו הציפורים רוב כי אותלר ניתן (.5 נספח ר'

 (.7 תרשים )ר' הסקר בכלל המינים ממחצית יותר עם ביותר הרב המינים עושר גם נמצא זוריםא שני באותם (.6

 בעונת (.8 תרשים ר') יורדת היציבות הציפורים שכמות בעוד גדלה הנודדות הציפורים כמות והחורף, הסתיו בעונות

   .(9 תרשים )ר' הסקר תקופת מבשאר גבוהה הייתה סה"כ שנצפתה הציפורים כמות סתיו,ה

 המינים עושר עולה זו בעונה האביב, לעונת פרט הסקר, תקופת לאורך רבות משתנה אינו הסקר בשטח המינים עושר

 (.20 תרשים ר') הסקר באזור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )באחוזים( לאזורים בחלוקה ,1024-1023 קדם ארסוף בסקר בציפורים התצפיות כל סך :6 מס' תרשים

 הסקר לאזורי בחלוקה ,1024-1023 קדם ארסוף בסקר שנמצאו עופות מיני עושר :7 מס' תרשים
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 ציביםוי לנודדים חלוקהב שנצפו הפרטים כמות :8 מס' תרשים

 

 

 העופות סקר תקופת לאורך שנצפו הפרטים כמות סה"כ :9 מס' תרשים

 

 

 



29 

 

 עופות סקר מסקנות 2.1

 150-כ בממוצע נצפו תצפית בכל כאשר גדולה, ובכמות מינים של רחב ממגוון בעופות שופע קדם ארסוף אזור .א

 .יחסית קטן באזור הכל בסך שונים םמיני 90-וכ ציפורים

 בני ע״י תמידית ומופרים בקלות נגישים מהשטחים חלק בעוד ;ומורגש גדול הסקר בוצע בהם זוריםהא בין השוני .ב

 מופרה שטחה בין הציפורים באוכלוסיית ההבדל את פחות. יםומופר נגישים פחות מהשטחים חלק ,רכב וכלי אדם

 הסגור המתחם ים. נוף תעש מתחם- ו' באזור שנצפו הציפורים בכמות היטב לראות ניתן מופר שאינו שטחה ובין

  ביותר. הרב הוא זה באזור המינים ועושר ציפורים של מאוד רבה לכמות נהדר גידול בית מהווה ,בגדר

 הסקר. במסגרת נצפו שלא נוספים, מינים 30-כ נצפו באתר, שהתקיימו טיבוע ופעילויות קודמות תצפיות במסגרת .ג

 בישראל. ותלרא שניתן הציפורים מיני מכלל כחמישית לראות ניתן ש"תע שבמתחם מכאן

 ל,לכ ונגיש פתוח אזור הינו זה אזור ביותר. נמוך הינו ,הלאומי הגן שטח רוב את המהווה ,ב' זורבא המינים עושר .ד

 אורכול שנוסעים ועוד, אופנועים טרקטורונים, ג׳יפים, כגון: שונים מסוגים רכב כלי ע״י ותמידי קבוע באופן פרשהו

 עולה הסקר ומנתוני היממה, שעות בכל אדם בני של רבה פעילות לראות ניתן זה באזור ודרך. שביל בכל ולרוכבו,

 זה. באזור הציפורים באוכלוסיית קשות פוגע הדבר כי

 בריא אקולוגי למאזן רבות התורמת ומגוונת עשירה ציפורים אוכלוסיית על מראה הסקר אזורי בשאר המינים עושר .ה

 ציפורים, של שונים מינים 30-ל 10 בין נתון רגע בכל לראות ניתן קדם( ארסוף אזור )ובכל הסקר אזורי בכל ין.ותק

 כולו האזור של הרבה הגלובלית החשיבות על המעיד דבר מוכפל, ואף גדל באזור המינים עושר הנדידה ובעונות

 דידה.הנ להמשך מזון ואגירת למנוחה האזור את המנצלים נודדים למינים

 על מצביע זה נתון יציבים. ממינים נודדים מינים יותר נצפו ז׳( )אזור שמסביבו ובאזור ים, נוף תעש במתחם .ו

 את ומנצלים הנדידה נותבעו המתחם את ״מציפים״ ה הנודדים המינים עבור האזור של ההרב האטרקטיביות

 האדם. מבני השקט ואת שבמקום העשירה הצמחייה

 אלה אזורים של הפחות אטרקטיביות על להעיד יכולה האזורים בשאר נודדות ציפורים של יחסית הפחותה הכמות .ז

 בעבור אותם ולטפח אלה שטחים לשמר הצורך ועל כולו באזור הטמון הפוטנציאל על בבד ובד מינים אותם עבור

 ו/או נודדים למינים מתאימים שאינם ייהוצמח גידול מבית כלל בדרך נובע האטרקטיביות חוסר הנודדים. המינים

 להמשכה. מזון ולאגור מהנדידה לנוח לציפורים מאפשרים שאינם האדם, בני מצד רבה ההפר על

 הסתיו בעונת כי לראות יתןנ ;השונות בעונות נדידה לצירי באשר בארץ הקיים המידע את תואמים הסקר נתוני .ח

 שעות אחרי לישראל מגיעות רבות ציפורים הסתיו, בעונת אביב.ה בעונת מאשר כולו באזור ציפורים יותר ישנם

 שמירה לכן מוחלטת. תשישות סף על ולעיתים ירוד גופני במצב מגיעות הן ולכן התיכון, הים מעל תעופה של רבות

 ביותר חיונית ציפורים של רחב למגוון המתאימים התיכון, הים חוף לאורך גידול בתי ועל ירוקים שטחים על

 אלה. נודדות ציפורים של דותםלשרי

 בכמויות. ירידה נראית יציבים המינים אצל בעוד ם,הנודדי המינים בכמות עלייה לראות ניתן החורף בעונת בתצפיות .ט

 למצוא בכדי הגידול בבית תלויים שהם משום ביותר, קריטית היא חורפים מינים בעבור קדם רסוףא אזור חשיבות

 לסביבה ותרי מותאמיםה המקומיים המינים עם ןהמזו מקורות על להילחם צריכים שני ומצד החורף, בעונת מזון

 לאוכלוסייה והן היציבה לאוכלוסייה הן מזון לספק מסוגל הגידול בית החורף, שבעונת להסיק ניתן מכאן המקומית.

 הגידול. בית של עושרו ועל איכותו על המעיד דבר החורפת,

 מפת על - כולה ישראל ארץ את כמו - קדם ארסוף אזור את שם דדות,נו םציפורי של רב כה ומגוון כמות .י

 אלא המקומיות, לציפורים רק וערכי חשוב שאינו גלובלית חשיבות בעלל האזור את והופכת העולמית הנדידה

 מהשנה. נכבד חלק קדם ארסוף באזור להעביר ותבוחרה ואסיה, אפריקה אירופה, רילציפו גם
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 בפעילות רבות התלוי מתפרץ, מין הינו האפור והעורב היות השטח. בכל מאוד גדולה האפורים העורבים כמות  .יא

 האפורים העורבים בכמות לראות ניתן אחרים. מינים פני על זה מין לביסוס רבות תורם מהמקרים שבחלק האדם

 האקולוגית. במערכת םמסוי איזון ולחוסר כולו, השטח על האדם של הרבה להשפעה אינדיקטור

 צפונ הדררות מיני שני עודב לחי. אפורת ודררה מצוייה דררה ,הודית מיינה פולשים: מינים 3 נצפו הסקר במהלך .יב

 בני ע״י מושפעים יותרה באזורים גדולות בכמויות נצפתה ההודית המיינה האדם, ע״י מופרים הפחות באזורים

 אדם. בני של פעילות פחות יש בהם באזורים ופחות האדם

 הכחדה בסכנת נמצא המצוי השרקרק המצוי. השרקרק את למצוא ניתן ,פעמים 100 מעל פושנצ המינים מבין .יג

 קינן שבעבר משום ,)רגיש( "Vulnerable" ההגדרה תחת בישראל החולייתנים של האדום בספר ומופיע אזורית

 במספר טיםפר של בודדות מאות מונה המקננת האוכלוסייה היום ואילו החוף מישור אורך לכל גדולים פריםבמס

 השרון אזור .אנכיים עפר בקירות חופר הוא אותם במחילות מקנן המצוי השרקרק החוף. מישור לאורך קטן מוקדים

 למצוא וניתן החוף במישור המצוי השרקרק של ייםהעיקר הקינון מאזורי אחד הוא בפרט קדם ארסוף ואזור בכלל

 לאוכלוסייה ביותר קריטי קדם רסוףא שאזור ספק אין בו.שמסבי ובגבעות הכורכר רכס לאורך מקנניםה זוגות עשרות

 המצוי. השרקרק של המקננת

 לאורך ביותר נדיר ומין בישראל נדיר מין להיותה פרט ,הקיוויות ׳.ד באזור להקנית קיווית נצפתה הסקר, במהלך .יד

IUCN ( tureNa for Union International טבע לשמירת העולמי ארגוןה ע״י מוגדרת החוף, מישור

Conservation) בין מונה העולמית האוכלוסייה אחרונים מחקרים ולפי חמורה עולמית הכחדה בסכנת כמין 

 להתאים יכול השטח כך על מראה קדם ארסוף לאזור להקנית קיווית של הגעתה עצם פרטים. 27000-26000

 עולמית, הכחדה בסכנת םמיני על בשמירה חשיבות קדם ארסוף לאזור שיש כך ועל צרכיהם, את ולספק להם

 עבורם. אלה שטחים על בשמירה הצורך על

 במהלך באזור נצפה אינו הוא אומנם .מלכישלו הוא חמורה הכחדה בסכנת כמין IUCN ארגון ע״י המוגדר נוסף מין .טו

 הנדידה. בעונות באזור חולפים זה ממין פרטים כי יודעים אנו קודמות מתצפיות אך הסקר, תקופת

 

 ופותע סקר המלצות 1.2

 פעילות את משמעותית להקטין ובכך קדם לארסוף שממערב המצוק רצועת רלאזו רכבים כניסת למנוע מומלץ .א

 בשטח. האדם

 קדם. ארסוף באזור אפורים עורבים דילול ולבדוק לבחון יש .ב

 לא בהם במקומות מלאכותיים קינון קירות ליצורו מצויים שרקרקים מקננים בהם אתרים על ולשמור להגן מומלץ .ג

 .האדם בני מצד הפרעה תהיה

 ארסוף באזור המקננות הציפורים אוכלוסיית מצב את לאמוד בכדי הקינון, עונתב הסקר את להמשיך מומלץ .ד

 נוספים. סקירה באמצעי שימוש תוך קדם,

 שנתית. רב וניטור תיעוד מתוכנית כחלק בעתיד גם הסקר את לקיים להמשיך מומלץ .ה

 עליהם. ולשמירה האזור לציפורי הקהילה לחיבור צפרות, בנושא וכיתחינ קהילתית פעילות לקיים מומלץ .ו
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 יונקים סקר .2

 שיטות 2.1

. הסקר כלל בוצע סקר יונקים על ידי אוהד מאס ושמוליק ידוב מהמרכז ליונקים בחברה להגנת הטבע 1024בשנת 

ות חקלאים מוברים, שדפסולת בנייה,  בור ששימשו להשלכתבשלושה תאי שטח: שטחי  הצבת מלכודות מכרסמים

סיור במרחב ובעזרת מצלמות יונקים. כל זאת בשיתוף התבצע תוך איתור פעילות יונקים בינוניים וגדולים ומצוק הכורכר. 

 הציבור.

, בשיטה הבאה: בכל מלכודת של שבוע זה מזה, בהפרש מכרסמים מדגם "שרמן" בשני סבבים מלכודות 82סה"כ הונחו 

כופתיות "במבה" אסם כפיתיון, ומעט צמר גפן כמחסה ללילה הקר ללכודים. המלכודות הונחו בשעות אחה"צ  1הונחו 

מלכודות הונחו  10צעדים זה מזו, ונאספו עם שחר. כל  פרט שנלכד נמדד ותועד טרם שחרורו.  20המאוחרות במרחק 

מלכודות הוצבו  40ייה סבוכה בעונת הסקר. זור המתאפיין במערומי פסולת בנייה שכוסתה בצמחבלב השטח הנסקר בא

 מלכודות נוספות הונחו לאורך מצוק הכורכר. 10בשטחים החקלאיים המוברים. 

(. 9( הוצבו בסמוך לתחנות הרחה של צבאים בנקודות נסתרות יחסית )ר' מפה HCO מצלמות שביל מדגם 4המצלמות )

 המצלמות צולמו מטיילים, ספורטאים ורכבים מסוגים שונים.השטח כולו נגיש למטיילים רבים ואכן בכל כי יש לציין 

 המצלמות הוצבו עם הצבת המלכודות בסבב הראשון ופורקו עם איסוף המלכודות של הסבב השני )בהפרש של שבוע(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1023-) קדם וףבארס העופות סקר בזמן וסביבה א.ד.ם הספר בית לדיי :9 תמונה

הנחת המצלמות מסומנות  )נקודות  1024ר יונקים ארסוף קדם : תחנות הצבת מצלמות שביל בסק9מפה 

 (בנקודות בצבע תכלת
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 תוצאות 2.1

פרטים( ומריון מצוי  3עכבר הבית ) לכדו מכרסמים מהמינים הבאים: 4מלכודות שהונחו בשני הסבבים רק  260מתוך 

 כלומר, סך הכל מספר הלכידות היה נמוך.  (.9ר' תמונה  )פרט יחיד;

. המצלמה השלישית צילמה פעילות של דרבן )ר' ( צולמו רק בני אדם, רכבים וחוגלה אחת4וך בשתי מצלמות )מת

ת הצבתן בסמוך לתחנות . למרו(, קיפוד ותן והמצלמה הרביעית צילמה ארנבת שדה, שועל מצוי, תן זהוב20תמונה 

במהלך ביצוע הסקר  (הרחה)כגון תחנות בסימנים נלווים בעין ונצפתה  צבאים נוכחות .הרחה, לא תועדה פעילות צבאים

 (.5)ר' טבלה 

 

 הערות אופן תיעוד תאריך  שם מדעי שם עברי

קיפוד    
חולות(\)מצוי  

Erinaceus 
concolor 

Or 
Hemiechinus 

auritus 

3.4 
4.4 
7.4 

 

 מצלמה ג
 מצלמה ג
 מצלמה ג

 

 Hystrix indica 3.4 דרבן 
4.4 

 מצלמהג
 מצלמהג

 

 מצלמה ג Canis aureus 5.4 תן זהוב
 מצלמה ד

 

  מצלמה ד  Vulpes vulpes שועל מצוי

  מצלמה ד Lepus capensis 4.4 ארנבת השדה

 Meriones מריון מצוי
tristrami 

 זכר, אשכים בולטים לכידה, מצוק  4.4

 Mus musculus 4.4 עכבר הבית
20.4 
20.4 

 לכידה. שטח פסולת
 לכידה, שטח פסולת
 לכידה, שטח פסולת

 נקבה, לא מיניקה
 נקבה, לא מיניקה
 נקבה, לא מיניקה

 

 )מלכודות לכידה ומצלמות שביל( 1024: תצפיות יונקים בסקר ארסוף קדם 5 מס' טבלה

 

  

 . בתמונה הימנית: מריון מצוי, נתפס במלכודת1024ארסוף קדם : השתתפות הציבור בסקר יונקים 20 ותתמונ
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 1024ביל, סקר יונקים, ארסוף קדם : דורבן. מתוך מצלמת ש22תמונה 

 

 סקר יונקים מסקנות 2.2

אחוז הלכידות הנמוך יכול להיות מוסבר על ידי עונת הסקר שהתבצע בתקופה קרירה יחסית. בשטחי השדות  .א

בעוד שבשטח פסולת הבניין כיסוי הצמחייה הסתיר כל  ,שחלקן נראו פעילות מחילותנצפו המוברים ומצוקי הכורכר 

סקר נוסף בעונה חמה קיום הלכידות אינו מעיד על צפיפות נמוכה של מכרסמים ולכן, יתכן כי אחוז  מחילה קיימת.

ק מסקנות על אוכלוסיית לא ניתן להסייותר ולאורך זמן ארוך יותר ייתן תוצאות מגוונות יותר ועשירות יותר. 

 המכרסמים מהסקר הנוכחי.

בעיקר בשטח  גוון המינים שנצפה בסקר לכידת המכרסמים כולל את עכבר הבית והמריון המצוי. העכברים נלכדומ .ב

פסולת הבניין. לעכבר הבית אין יתרון בשטחי החולות אך ריבוי גושי הבטון בשטח זה מהווה עבורם מחסה יעיל 

 נלכד במצוק הכורכר המהווה חלק מתחום התפוצה הטבעי שלו.צוי המריון המ ובטוח.

נוכחות מטיילים, ספורטאים ובעלי כלי רכב מסוגים שונים הינה ניכר כי מרבית השטח הנסקר נגיש לפעילות אדם.  .ג

גורם דומיננטי בשטח. לצד הדורבנים, התנים והקיפודים שצולמו צפינו גם בעין בפעילות צבאים בשדות שנמצאים 

 קדם.  הכנת הסקר גם דרומית לארסוףזמן דרומית לקיבוץ שפיים וב

שלו גדלה בסמוך  זורי הארץ, לרוב הצפיפותמכרסמי ישראל. מין זה שוכן בכל אהגדול בתועד במצלמה דורבן שהוא  .ד

גם ארנבת השדה שצולמה היא בעלת תחום תפוצה  הימצאותו בשטח זה אינה יוצאת דופן.לשטחים חקלאיים ולכן 

 חב הכולל את רוב שטחי הארץ.נר

נראה לפי הצילום שנמצא בסקר הקיפוד המצוי וקיפוד החולות.  - מהווה בית גידול חופף לשני מינים זור הסקרא .ה

מין מלווה אדם, אך איננו יכולים לקבוע כך בוודאות. הקיפוד המצוי דוחק לרוב את קיפוד החולות בכל  קיפוד המצוי,

 הם.ינקודת מפגש בינ

תם במרחב אינה מפתיעה לכן הימצאואדם ו ים כמינים מלוויידועושועל מצוי אשר תועדו גם הם בצילום,  בתן זהו .ו

 כלל ועיקר.
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 המלצות סקר יונקים 2.1

 ץ במשך יומיים רצופים.קיעונת הנוסף במומלץ לבצע סקר מכרסמים  .א

ם וצפוי שנראה בו מגוון מעניין של סקר עטלפים שכן השטח מגוון בכתמים מיושבים ושטחים פתוחימומלץ לבצע  .ב

 שליש ממיני היונקים החיים בארץ(. מיני עטלפי חרקים )שמהווים

אוכלוסיות  על מנת לווסתעל סגירת פחי אשפה ומניעת גישה של חיות בר לפסולת מעשי ידי אדם  יש להקפיד .ג

כרסמים, העופות והזוחלים על אוכלוסיות המ הטריפה לחץ להקטין אתהמינים המתפרצים כגון תנים ושועלים ו

 החיים במרחב.

סמוך וחלים ומכרסמים( על המרחב הפתוח ההשפעת מינים כגון כלבים )על הצבאים( וחתולים )על עופות, ז .ד

נסקרה בהרחבה במקומות שונים בארץ ובעולם. אנו ממליצים על קיום מסע הסברה ביישובי המרחב  ,ליישובים

משוטטות וממליצים להתקין פעמונים זעירים על קולרי חתולי הבית שיסייעו שיסייע בהגברת הפיקוח על חיות בית 

 למכרסמים וציפורים להתחמק מטריפה בידי חתולי בית.

התאורה ביישובים במרחב יוצרת אפקט של "זיהום אור" פוטנציאלי שעיקר השפעתו על יונקים היא על נוכחות  .ה

זו ומכאן חשיבות קיומו. בכל מקרה  להיפותזהתמוך או יתנגד מינים שונים של עטלפי חרקים. ביצוע סקר עטלפים י

אנו ממליצים על כיוון התאורה בהיקף הישובים במרחב פנימה ולא החוצה בכדי לצמצם את האפקט האפשרי שלה 

 ה.על הסביב

תנועת רכבי שטח, הולכי רגל, רוכבי אופניים וסוסים היא בעלת השפעה רבה על בעלי החיים שחיים במרחב.  .ו

אנו ממליצים על נקיטת אמצעים להסדרת התנועה במרחב והכוונתה סים, הגדולים נרדפים. קטנים שבהם נרמה

 עודיים בלבד. ילשבילים קיימים וי

המתחם הנטוש של תע"ש אינו נחשף למידה רבה של פעילות אדם כשאר שטחי המרחב. הדבר ניכר בתכסית  .ז

"ח שצפינו בגבולו ובתחנות ההרחה של הצבאים שבו. אנו הצומח וביציבות החולות בו אך גם בכמות גללי בע

חסות הזו לשטח וממליצים להכין תכנית סדורה לפתיחתו יממליצים על קיום תהליך שיבטיח את המשכיות ההתי

 שתקדים תהליך של פריצה והפרה כבשאר השטחים במרחב.

 פויות היוצאות על גב המצוק.יש להגדיר שביל יחיד ולסגור ככל האפשר את שאר ההסתעעל מצוק הכורכר  .ח

מרחב לכודה בתוכו. יש לשקול הכנסת "דם חדש" למערכת. הדרך האפקטיבית ביותר היא צבאים באוכלוסיית ה .ט

זכרים צעירים כקבוצת רווקים. יש לקחת בחשבון במקרה שכזה שייתכן וזכרים מהפרטים  1-3על ידי הכנסת 

ה ישירה מהתהליך עד כדי מוות של חלקם )תהליך טבעי במין המקוריים או מהחדשים יידחקו באגרסיביות כתוצא

זה(. אבל במקרה והדבר יצליח ואפילו זכר אחד יהפוך לזכר מתרבה הרי שריענון האוכלוסייה יהיה עשוי להיות 

יש לקדם תהליכים חינוכיים זהו מין דגל בעל פוטנציאל גבוה למינוף שימורו של המרחב הנ"ל.  משמעותי.

 ייעזרו בקיומם של הצבאים במרחב, לשימורו של המרחב כולו.והסברתיים, ש

זור לתהליך הייתה מרשימה ויש לשמרה. אנו ממליצים על הקמת קבוצות ספציפיות לניטור הירתמות תושבי הא .י

 .עדר הצבאים במרחב ולניטור עטלפים

 קהילות נוספות בארץ.זורית חוף השרון ולהעתיקה כמודל לועצה האאנו ממליצים לקדם את היוזמה שננקטה במ .יא
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 סקר עקבות יונקים .7

ים וסקר מקיף יותר לצבאים , הוחלט לערוך סקר עקבות יונק1024כתוצאה מהממצאים הדלים בסקר היונקים 

 דוד. -על ידי אסף בן 1026הסקר נערך בשנת  (.6טבלת הממצאים ר' נספח לשבמרחב )

 

 שיטות 7.1

 רוב(. 20מפה ר' חתכים )  6-השטח חולק לכיעילה ביותר(.  נמצאהש הסקר בוצע  ע"י חתכים רגליים בשטח )השיטה

ומגוונת  מצטופפתבינונית. במזרח הרכסים השיחייה  –החתכים נעים לאורך רכס הכורכר המאופיין בשיחיה נמוכה 

 ם( המאופיין בשדות חקלאייAEמזרח ) ארסוףמן הכלל שטח  יוצאבחורשות אקליפטוס ויער פארק של חרובים. 

 .נמוכה עשבונית צמחייה עם דותוש

  שם
  חתך

 שם
  מקוצר

 מספר
 חזרות 

 אורך
 חתך

 ארסוף
 מערב

AW 8 2.3 
 ק"מ

 ארסוף
 מזרח

AE 7 3.08 
 "מק

 -שפיים
 געש

G 6 2.33 
 "מק

-חוף
השרון 

 דרום

HS 6 1.7 
 ק"מ

 חוף
 השרון

 צפון

HN 6 1.16 
 ק"מ 

 V 6 2.7 וינגייט
  "מק

 
 

 1026בהם נערך סקר עקבות יונקים  : החתכים20מפה  

 

 1026שמונה חודשים החל אמצע ינואר  לאורךשעות,  1-3כל חתך ארך בין  .מהזריחה הבוקר בשעות התקיים הסקר

ועד אמצע נובמבר עם הפסקות מתוכננות בחודשים מרץ, יולי ואוקטובר על מנת להצליח לעקוב אחר שרידות 

 וחצי חודש מדי התקיים לחתכים בנוסף פעמים. 6-7סקרו נל ששת החתכים בסך הכ. הרבייההצעירים במהלך עונת 

 לוודא שאין נוכחות צבאים בשטחים שלא נסקרו. טגעש לווינגיי שבין החקלאיים בשטחים עקבות סקר

 ציון עם נרשמה בצבי תצפית כל) צבאים ספירת. 1 ותחנות הרחה עקבות שבילי מיפוי. 2הסקר נעשה בשני שלבים: 

 (.יל הפרטמין וג

משמש לחישוב  . מודל זהDistance sampling הנקראגודל אוכלוסיית  חישובנבחר מודל ל הצבאיםתצפיות  לניתוח

 האוכלוסייהמחשב את גודל  המודל. (Thomas et al. 2002)של צפיפות אוכלוסיות  ובזמן במרחבוהבנת שינויים 

מודל זה נגזר ממודלים המשמשים לחישוב שרידות . הגילוי הסתברות חלקי, בסקר שנצפו הצבאים ממספרהמשוער 

 (.marked survivalאוכלוסיות מסומנות )
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 תוצאות 7.1

 לכל נצפו. בשטח שבין וינגייט לגעש אחד זכרנקבות ו חמשלכל היותר  נצפו ארסוףבשטחי  כל התצפיות בשדה בשכלול

( ווינגייט HN) צפון השרון חוף(, AWמערב ) ארסוף. החתכים שבהם אותרו צעירים הם: אחד וזכר נקבות ארבעהיותר 

(V .)בווינגיט אחד צעיר רק נצפה הסקר בסוף . 

, וחבריו דולב) 0.6-0.8 בין בצפון הארץ בהם היחס נע אחריםנמוך מאתרים  (0.11הממוצע ) נקבות/העופרים יחס

ד"ר יריב יחס הנצפה בעיקר בשטחים קטנים ) ,0.15שם עומד על  הארץ במרכזדומה בערכיו לספירות  אך ,(1026

 חי, שיחה בע"פ(. ימל

 דרום השרון חוף בחתך(. 20ר' תרשים ) "רלקמ צבאים בצפיפות מוצגות Distance sampling מודל של התוצאות

(HS )ביותר  הנמוך צפיפותהשרון צפון עם ערך  וחוף"ר, לקמ צבאים 7.1ביותר של  הגבוה החזויערך צפיפות  חושב

 צבאים לק"מ. 1.9בארסוף ערך הצפיפות החזוי הוא  צבאים לקמ"ר. 2של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ות הצבאים המשוערת לקמ"ר )מסומן בנקודה( וערכי שגיאת עם ערך צפיפ  Distance samplingפלט מודל : 20 מס' תרשים

(, V) וינגייט(, AEמזרח ) ארסוף(, AWמערב ) ארסוף( עם הערך הגבוהה ביותר, אחריו HSהתקן )קווים(. חתך חוף השרון צפון )

 (.HN) צפון השרון וחוף

 

 חתך לכל מסביב צבאים לפעילות הפוטנציאלי השטח חושב ,המודל פי על החזויים הצבאים מספר את לחשב מנת על

שהמודל חזה. מכיוון לקמ"ר  בצפיפותהוכפל של החתך העקבות והגללים(. השטח  סקרי של הנתונים פי)על  שנסקר

 השרון חוף(, V( ובין שטחי וינגייט )AE) מזרח וארסוף AW)מערב ) ארסוףשנצפתה תנועה ערה של צבאים בין שטחי 

הם יעם החלקות הקרובות שבינ ,חוברו הערכים של מספר הצבאים החזויים לחלקה ,(HSדרום ) השרון וחוף (HN) צפון

מגובה גם ה ,חישוב זה כלולימש .וינגייט השרון חוף ומתחם ארסוףמתחם  :י מתחמיםנלש ,תועדה תנועה של צבאים

צבאים.  6-8יט פרטים ובמתחם חוף השרון וינגי 4-6של  קיימת אוכלוסייה ארסוףנראה כי במתחם , תצפיות בשדהב

 .בודדים ורווקים הרמון עדר מתקיים מתחם בכל
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, לוטוס מכסיף, שברק מצוי, חרוב וזית (22)ר' תמונה  נראו הצבאים מלחכים עלווה של חבצלת החוףלאורך הסקר 

אן כ , אולםהינה תופעה הנצפית בד"כ בגללי חורף של פרסתניםשגללים דבוקים כמו כן, נראתה כאן תופעה של אירופי. 

 נראתה גם בחודשי הקיץ. 

מווינגייט נראה כי יש תנועה חופשית לכיוון צפון )לשמורת האירוסים בנתניה( ודרום )לשמורת חוף השרון(. בשלושה 

את הנחל לכיוון שמורת האירוסים ושביל החוזר לווינגייט. בכל חתך בוינגייט נצפו  יםביקורים נראו עקבות ברורות החוצ

 חציית קניון החמרה. לכיוון דרום תוך כדי  באים הנעיםעקבות/ צ

עד לשטח הגן בתוך השמורה התנועה ממשיכה באופן רציף לכיוון דרום עד לגעש משם לא נראו עקבות או תצפיות 

בשדות, לאורך רוב תקופת הסקר לא נראתה יציאה לשדות של שפיים וגעש עד לסתיו המאוחר הלאומי בארסוף קדם. 

יוצאות אל השדות וחוזרות אל הגן הלאומי המגודר לפני הזריחה. לאחר הנביטה בסתיו פעילות )סוף דצמבר(. העקבות 

 זו נפסקה. לא נצפתה כניסה של הצבאים לשטחי מגרש הגולף )על סמך עקבות, תצפיות ושיחה אישית עם העובדים(.

 בב זכר עם קרן שבורה. לפי שיחהבשטחי ארסוף קדם ואפולוניה מסתו ת עקיפות לתנועה בין האוכלוסיות.קיימות עדויו

( הצבי נצפה לפני שנה וחצי בחולות וינגייט. ככל , רשות הטבע והגנים מחוז מרכזאישית עם צליל לבין )רכזת חינוך

 נראו שבילים של צבאים עולים ויורדים מצוקים תלולים ,הנראה קיימת תנועה של הפרטים בין השטחים השונים. בנוסף

  עקבות יש סיכוי שהמעבר מתקיים לאורך החוף.הסקר הממצאים של  . לאור(21)ר' תמונה 

וגם בשבע תצפיות ישירות. ניכר כי התנים נפוצים בכל השטח.  עקבות שועל ורך כל השטח נצפו עקבות תן זהוב לא

ניתן  עיקר בשולים. בסקר נצפתה נמייה, עקבות נמייה מצויה היו נדירות אך פרושות בכל השטח, אך זאתבמצוי נצפו 

נראתה בתחילת הסקר באזור תע"ש  ם נעשו מוקדם בבוקר. ארנבת מצויהלשייך לעובדה כי הן פעילות יום וכי הסקרי

 )תצפית ישירה( ובחודש אוקטובר נמצאו עקבות בשטח המצוק של ארסוף. 

 ים בגב רכס הכורכרעקבות קיפוד מצוי נפוצים בכל השטח. דורבן הודי נראה פעיל בעיקר קרוב לאתרי מאורות פוטנציאל

 . (22)ר' מפה 

כמו כן, בעיקר בשטח הגן  .רוב עקבות המכרסמים שנצפו שייכים למשפחת המריוניים וככל הנראה שייכים למריון מצוי

 הלאומי חוף השרון, נצפו גם עקבות של חולדה מצויה ועכבר הבית.

כלבים, המסתובבים ללא  3-20 של ולותנעדרו מהשטח תצפיות בכלבים משוטטים אך נצפו מטיילים עם קבוצות גד

 רצועה בשטחי ארסוף קדם. 
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 1026ת יונקים, ארסוף קדם : מפת תצפיות בצבאים ובעקבו22מפה     
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 1026ארסוף קדם  )דורבן וצבי(, בשטח הסקר ריכוזי עקבות יונקיםצפיפות : 21מפה     
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 משמאל: עלים נגוסים של חבצלת החוף: מימין: עקבות צבאים ובצלי חבצת החוף, 21נות תמו  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1026במצוקים התלולים בוינגייט,  : עקבות צבאים בעליות23ות תמונ
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 מסקנות סקר עקבות יונקים 7.2
 

 עשוי. גודל האוכלוסייה פרטים בין וינגייט לארסוף 20-24ועומד על  נמוך ,הסקר באזור שחושב אוכלוסיית הצבאים גודל
 קישוריות אין כי העובדה בשל ,בנוסף. אפסי עד נמוך הצעירים גיוס שיעור. סטוכטיים אירועים עקב להכחדה התדרדרל

 בחוף הצבאים אוכלוסיית של לעתידה לחשש בסיס קיים כי להניח ניתן נוספות צבאים לאוכלוסיות החוף שטחי בין
 .השרון

 
 המלצות סקר עקבות יונקים 7.1

 

ן. השרו חוף תחםומ ארסוף מתחם בין אקולוגים מעברים של סטטוטורית והגדרה לשיקום פעולות לבצעמומלץ  .א
 מקטע על בדגש הבתים בין מקומי צומח י"ע חיץ ויצרת אור זיהום צמצום, מכשולים הסרת: מומלצות ממשק פעולות

  .געש
 ושועלים כתנים נוניםבי טורפים של יתר התרבות נגד ממשק כפעולת בשטח הזמינה הפסולת כמות את לצמצםיש  .ב

 .העופרים את לטרוף העשויים
 לשטחים הצבאים של יציאה למנוע ובכך הסתיו בעונת לצבאים ופירות עלווה לספק שיכולים פרי עצי מומלץ לנטוע .ג

  בעונה זו. החקלאים
 .השמורה בשטחי כלבים לקשירת מקומיים מטיילים חינוךיש לפעול ל .ד

 של צמודה ובהנחיה פולשניות לא בשיטות הקהילה בעזרת הצבאים תפעילו אחר שנתי רב מעקב לבצעמומלץ  .ה
 לזהות וניתן בשדה לתצפיות המודל תוצאות בין מהותי הבדל נמצא לא, קטן האוכלוסייה שגודל מכיוון .מקצוע איש
 איםצב סקר לבצע ניתן, ישירות תצפיות י"ע וזכרים נקבות של קרניים מבנה י"ע אינדיבידואלית בצורה הצבאים את

 מקצוע איש ובליווי בזהירות יבנה זה שסקר חשוב. מסודרות תצפיות י"ע האוכלוסייה אחר שיעקוב שנתי-רב קהילתי
. המידה על יתר הרגישים הפעילות מתחמילו הצבאים לשגרת לפלוש לא מנת על( אקולוג/רשות הטבע והגנים פקח)

 .הסקר הנוכחי שיטות על להתבסס יכולות הקהילתי הסקר שיטות

 יוצרת לא זו שיטה. היונקים חברת כל לניטור עקבות סקרי לקייםניתן  חולית קרקע על ברובו בנוי כיוון ששטח הסקר .ו
 גם ובכך נוער ותנועות ספר בתי תלמידי כגון הקהילה של רחבים מעגלים לערב מאפשרתו הבר לחיות הפרעה
 .אדם לפעילות הצבאים רגישותהמודעות ל אתגם  להעלות
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 סקרבעקבות ה כלליות מסקנות .2

כב משתנים ממזרח למערב )כתלות בקרבה למצוק ובהרהכולל מגוון בתי גידול ו גי בארסוף קדם גבוהוהמגוון הביול .א
 .הקרקע(

מהווים כיום בית גידול עשיר לצמחים ובעלי (, והגלריה הירוקה מוברים )בגן הלאומי ובשמורת הנוףשטחי השדות ה .ב
 חיים. 

 שוב לשמרם.אשר חנת הכחדה בסכ יונקים, זוחלים וצמחים מספר מינישטח הסקר תומך עדיין ב .ג

נסיעה בכלי רכב שפוגעת בתשתית )שינוי מ כתוצאה הפרות אנושיות בתקופת הסקר היההגורם המגביל העיקרי  .ד
משטר תנועת החולות, התמוטטות של מצוקי כורכר פריכים(, בהרכב בצומח )הקוליסים "מפנים" מקום לצמחים 

חברת בעלי החיים המתפתחים על התשתית והצומח המקומי,  ובמטיבים להשתלט על שטח מופר(, פולשים ה
חשוב לציין כי מאז סיום הסקר שטח המצוק נחסם לתנועת כלי  והצבאים. ועד העופות הנודדיםמרמת החרקים 

  רכב.

רכס הכורכר הוא בית המקומיים אשר אשר דוחקים את בעלי החיים  בסקר נצפו מינים פולשים ומתפרצים רבים .ה
 . ם הטבעי )כמו קיפוד החולות למשל(גידול

  .וחרקיםנמצא מגוון גדול יותר של צמחייה בחלק הצפוני של אזור הסקר, המופר פחות,  .ו
כך גם עיקר תחנות ההרחה  מגוון הציפורים הגבוה ביותר נמצא במתחם תע"ש בו אין כלל תנועת כלי רכב ואנשים. .ז

 .תוך מתחם תע"ש המוגןבנצפו ופעילות הצבאים 

מועט, אך יתכן כי ישנה תנועת הינו פרטים חדשים של ת הצבאים המתקיימת בארסוף הינה קטנה וגיוס יאוכלוסי .ח
 חוף השרון לארסוף דרך געש. -צבאים גם ממתחם וינגייט

טקסון כיוון שהעונה לא תאמה במלואה את עונת הפעילות של ה שהתקבלו בסקר הנוכחי חסרים,חלק מהתוצרים  .ט
 ,במהלך השנה ולאורך שנים -החזרה על הסקר חשוב לבדוק את העונה המתאימה לביצוע הסקר ולבצעשנסקר. 
 .ל תמונת מצב מלאה ביותרכדי לקב

  לשמרו אל מול איומי הפיתוח. ואת החשיבות וחולות בית הגידול של כורכרהסקר מדגיש את יחודו של  .י
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 המלצות כלליות בעקבות הסקר .0
 

 הגן הלאומי לתחום מתחם זה להכניס חשובבים וחשובים במתחם תע"ש, אולוגים רומצאו ממצאים זשנכיוון  .א

, צבאיםל ובעיקר הגדולים החיים בעלי של יותר חופשית פעילות לאפשר מנת על, לקהל נגיש שאינו כחלק ולשמרו

 .ש"תע במתחם צומח ושיקום נופי שיקום לבצע מומלץ. עופות ולפעילות

ם את שטחי השדות המוברים שמחוץ לגן הלאומי שכן הם מהווים המשך לרכס הכורכר ומאכלסים מומלץ לשמר ג .ב

 מגוון גדול של צומח ובעלי חיים.

 .מסוימות בעונות מבקרים לכניסת ייעודי זורא לסגור ואף, רכבים לכניסת הלאומי הגןשטח  את לסגור מומלץ .ג

בדקו את השפעת העדר כלי רכב/מטיילים על שיקום לאחר סגירת השטח לכלי רכב מומלץ לבצע סקרי המשך שי .ד

  הנוף, הצומח והחי.

  (23)ר' הצעה במפה  במפה ובשטח הלאומיגן מומלץ לסמן שבילי טיילות ברורים ב .ה

טור ומעקב אחר השתקמות צומח טבעי ניקוליסים שנוצרו מנסיעה ברכבי שטח, לבצע לדאוג לשיקום המומלץ  .ו

  מקומי.צומח טבעי  לזרועו רשים לשתולבשבילים המשתקמים ובמקומות הנד

הישן של שביל ישראל בעיקר בדרום הגן הלאומי ובתוואי , מומלץ לבצע פעולות יזומות לטיפול במינים הפולשים .ז

 ל מנת לאפשר שיקום של הצומח המקומי.ע היורד אל הים,

סוף הפסולת ולהעלאת אילחשוב לערב את הקהילה המקומית בחינוך והסברה למניעת איסוף חיות בר בטבע,  .ח

 .קשירת חיות מחמד בעת טיול בגן הלאומיהמודעות ל

 מומלץ לערב את הקהילה המקומית בסקרי המשך, כולל סקרי עקבות יונקים ותצפיות בציפורים. .ט

סקר מכרסמים חוזר, סקר זוחלים חוזר, סקר  :מומלץ לבצע מספר סקרי המשך מקצועיים כהשלמה לסקר הנוכחי .י

 ר עטלפים.קינון עופות וסק

 על ידי הכנסת פרטים נוספים.ית הצבאים באזור אוכלוסיתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי אישוש מומלץ לה .יא

 מסקר הצבאים עולה החשיבות ליצירת מסדרונות אקולוגים בין הגן הלאומי ארסוף לשמורת חוף השרון. .יב
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 1025-1026ת יונקים על פי ממצאי סקר ארסוף קדם ים )ריכוזי פריחה( וריכוזי עקבוי: מפת ריכוזי אתרים בוטנ23 מפה
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 גן הלאומי תוך הבטיול מוצע זור ארסוף קדם, כולל שביל בא : מפת טיילות24מפה 
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 נספחים .20
 

 1024מפת הפוליגונים בהם נעשו רשימות הצומח המפורטות בסקר ארסוף קדם ב  :1נספח 
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 1024בגן לאומי ארסוף רשימת צמחייה : 1נספח 

 הערות פנולוגיה צורת חיים שם המין מסד

 פולש פרחים6 פירות בהפצה שנתי-חד/דו טיונית החולות 2

  מעט פרחים שנתי-עשבוני רב ארכובית שבטבטית 1

  פרחים6 פירות בהפצה שנתי-חד סביון יפו 3

  פרחים6 פירות  שנתי-חד אביבי-חסידה תל-מקור 4

  מעט פרחים שנתי-עשבוני רב עכנאי שרוע 5

 פולש ניצני פריחה עץ שיטה כחלחלה 6

  פרחים שנתי-עשבוני רב אלמוות הכסף 7

  עלווה שנתי-עשבוני רב שומר פשוט 8

  עלווה שנתי-עשבוני רב בוצין ב.מ 9

  פרחים שנתי-חד לוטוס שעיר 20

  פרחים שנתי-חד ירבוז ב.מ 22

  פריחה ומעט פריחה ניצני שנתי-חד חרצית עטורה 21

 פולש פרחים6 פירות עץ קיקיון מצוי 23

  עלווה שנתי-עשבוני רב חילף החולות 24

 פולש פרחים שנתי-עשבוני רב חמציץ נטוי 25

  פרחים שנתי-חד צנון מצוי 26

  פרחים שיח ובן שיח רותם המדבר 27

 פולש פירות עץ אזדרכת מצויה 28

 פולש עלווה תישנ-עשבוני רב צלקנית ב.מ 29

  פרחים6 פירות שנתי-חד כרוב החוף 10

  עלווה גיאופיט חבצלת החוף  12

  פירות שיח פרסיון גדול 11

  עלווה מטפס שרביטן ריסני 13

 פולש פרחים שיח לנטנה ססגונית 14

  מעט פרחים שיח אטד החוף 15

  פירות מטפס אספרג ארוך עלים 16

  פרחים שיח מתנן שעיר 17

  מעט פרחים שנתי-עשבוני חד מרגנית השדה 18

  פרחים שנתי-עשבוני רב לוטוס מכסיף 19

  פרחים שיח מרווה צמירה 30

  פרחים שיח סירה קוצנית 32

  פרחים6 פירות שיח שמשון סגלגל 31

  עלווה וניצני פריחה שיח קריתמון ימי 33

  עלווה שנתי-עשבוני רב מדחול דוקרני 34

  עלווה שנתי-עשבוני רב חולותידיד ה 35

  פירות שנתי-עשבוני חד חומעה עטויה 36
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             +     תיקן
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               +   עין-גמל שלמה חד

גמל שלמה לא 
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                   חגבאים
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       + +   +     חגב
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         + +       שחור-רכנף אדום

   +   +           ור בלתי מזוההפנד
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       +           ווני חום()ג 3עש 
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       +       +   אינו
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               +   דגנית

   +   +         + צרחולית 

צרעה )שחורה 
             + + + רזה(

               +   צרעה )כתומת בטן(

דבורה )שחורה 
             +     קטנה(

דבורה )שחורה 
         +         וחזה כתום(

 + +   +           דבורה

                 + מחושית

         +     + + אנדרנה

             +     אוסמיה

)אפורה  2מדרונית 
       +           גדולה(

       +           1 מדרונית

 +                 אופליטיס

 +     + +   + +   דבורת דבש

 + + + + + + + + + נווטת

   + +   +   +   + נמלת קציר

             + +   נמלה בנאית 

         + +       נמלה )אדומה(

נמלה )שחורה 
 +                 קטנה(

 14 11 15 31 14 11 32 27 29 סה"כ

 

 

 נתוני עברבהשוואה ל 1023וף קדם זוחלים שנמצאו בסקר ארסמיני : 1נספח 

מוגדר ב"ספר  מקורות קודמים** סקר נוכחי Species שם המין
 † האדום"

 Bufo viridis  6 EN קרפדה ירוקה

 Rana levantina  6 NT צפרדע נחלים

 Hyla savignyi  6 VU אילנית מצויה

 Pelobates syriacus  6 CR חפרית מצויה

 Triturus vittatus  6 CR טריטון הפסים

 Testudo graeca 6 6 VU מצוי יבשה-צב

 Mauremys caspica  6 LC תצובי צב

 Laudakia stellio stellio 6 6 LC חרדון מצוי צפוני

 Ophisaurus apodus  6 NT קמטן

 Chamaeleo chamaeleon recticrista  6 LC זיקית ים תיכונית

 Hemidactylus turcicus  6 LC בתים שממית

 Cyrtodactylus kotschyi  6 LC עצים שממית

 Ptodactylus guttatus  6 LC נית מצויהפימנ

 Stenodactylus sthenodactylus 6 6 LC ישימונית מצויה

 Acanthodactylus schreiberi 6 6 CR שנונית שפלה

 Lacerta laevis  6 LC לטאה זריזה

 Ophisops elegans  6 LC עינחש
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 Chalcides guentheri  6 VU תנחשוני נחושית

 Chalcides ocellatus 6 6 LC תעינונינחושית 

 Sphenops sepsoides  6 NT נחושית חולות

 Mabuya vittata  6 LC חומט פסים

 Ablepharus rueppellii  6 LC גמדחומט 

 Eumeces schneideri pavimentatus  6 LC מנומר סוריחומט 

 Typhlops vermicularis  6 LC מצוי נחשיל

 Eryx jaculus  6 LC חנק

 Natrix tessellata  6 NT נחש מים

 Coluber jugularis 6 6 LC זעמן שחור

 Coluber rubriceps 6 6 LC זעמן זיתני

 Coluber nummifer 6 6 LC זעמן מטבעות

 Rhynchocalamus melanocephalus  6 LC שחור ראש

 Eirenis rothi  6 LC ראש-טלוא שלון

קשקשים -תלום
 מצוי

Malpolon monspessulanus 6 6 LC 

 Psammophis schokari 6 6 LC קו מובהק-ארבע

 Telescopus fallax syriacus  6 LC חתול חברבר-עין

 Micrelaps muelleri  6 VU מחרוזן

 Vipera palaestina 6 6 LC צפע מצוי

  22 11 סך הכול מינים 

 
 

, תצפיות במאגר המידע של מרכז בעבר והשרון מתוך: תצפיות המחבר השפלהמסומנים ב )6( ידועים הינים ** מ
. לכל המינים (1002)למשל: אמתי ובוסקילה,  הספרות ההרפטולוגית הזמינה ןחיים, תצפיות עמיתים ומחלים ודוזו

 .השרוןבג"ל חוף פוטנציאל, על סמך בתי הגידול הקיימים בשטח, להימצא ה הללו
 (: 1001, דולב ופרבולוצקיהגדרות "מינים אדומים" מתוך הספר האדום של ישראל ) †

EX  =Extinct – נכחד לחלוטין 

RE  =Regionally Extinct –  "נכחד באזורנו" 

CR  =Critically Endangered –  "בסכנת הכחדה חמורה" 

EN  =Endangered –  "בסכנת הכחדה" 
VU  =Vulnerable – ידו בסכנה" "עת 

NT  =Near Threatened –  "בסיכון נמוך" 

LC  =Least Concern –  "לא בסיכון" 

DD  =Data Deficient – חסר מידע" 
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